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 "الشباب: التطوع واحلوار"

وامللتزمني ميكن أن تغّري العامل. فهذه  وا يومًا يف أن جمموعة صغرية من املواطنني الواعني"ال تشكّ 
 الفئة من املواطنني هي الوحيدة اليت استطاعت إحداث تغيري فعلي حىت اآلن".

 (مارغريت ميد، عاِلمة أنثروبولوجيا)

 المقدمة

إىل تعزيز التقارب بني الناس وتوسيع  الوقت نفسهاليت تسود العامل اليوم، واليت تؤدي يف  التفاوتيف ظل العوملة وأوجه 
االنقسامات فيما بينهم، باتت مسألة االستماع إىل أصوات الشباب وإشراكهم يف العمليات اإلمنائية أمرًا ضرورياً. 
وينشط الشباب اليوم، يف كل مكان، يف ابتكار واستخدام وإعادة صياغة "لغة العوملة املشرتكة" اليت متر من خالهلا 

اآلن.  قبلاملتعلقة باالندمايف يف التمع واكتساب القدرات وحتقيق االزدهار واالستدامة بقوة مل تكن معروفة مطالبهم 
وأصبحت احلدود اجلغرافية والثقافية أقل انغالقًا من ذي قبل، وهو أمر يفضي إىل لقاءات وتبادالت و"أشكال تعايش" 

العامل بفضل تكنولوجيات املعلومات  حناءقة يف الكثري من أغري مسبوقة، وحيّول مفهوم االتصال املباشر إىل حقي
واالتصاالت. فأوجه التقدم يف جماَيل التكنولوجيا واالبتكار أحدثت تغيريًا جذريًا يف أساليب االتصال والربط الشبكي 

شباب اليوم يف صميم والتعّلم واملشاركة اليت يستخدمها الناس بصفتهم مواطنني على الصعيدين الوطين والعاملي. ويقع ال
 هذه االجتاهات والتطورات اجلديدة.

ولكن مثلما نعلم مجيعاً، مل يكن توزيع اآلثار اإلجيابية للعوملة متكافئًا حىت اآلن، األمر الذي أدى إىل ختّلف الكثري من 
وء على هشاشة نظمنا األشخاص عن الركب، وحىت إىل اتساع أوجه التفاوت القائمة. وسلطت األزمة املالية العاملية الض

االجتماعية واملالية والبيئية، مما وّلد شعورًا قويًا باالستياء يتنقل من مكان إىل آخر حول العامل وترافقه دعوة إىل جتديد 
. وأدت العوملة، مع ما أضافته من أعباء على الصعيد االقتصادي والبيئي االنفتاح على اجلميعحركة التضامن وتعزيز 

الكشف عن خطوط صدع قدمية وإىل إحداث خطوط صدع جديدة فيما بني البلدان واملناطق والقارات  ، إىلوالسكاين
وداخلها، وفرضت أيضًا حتديات جديدة فيما يتعلق بالتماسك االجتماعي والسالم الدائم والتنمية املستدامة. ومثة شعور 

لشباب يف وضع رؤى جديدة للمستقبل سيكون أمراً بأن عاملنا يشهد حالياً أزمة ذات طابع فكري وأخالقي وأن إشراك ا
 ضرورياً.

نريد" والذي تطرقت فيه إىل املشاورات  الذي اإلمنائية يف تقريرها احلديث املعنون "العامل املتحدة األمم وشددت جمموعة
اص، يطالبون بشدة على أن الناس بوجه عام، والشباب بوجه خ ٢٠١٥العاملية املتعلقة خبطة التنمية ملرحلة ما بعد عام 

بأداء دور نشط يف حتديد مالمح العامل وتغيريه. وبسبب انتشار أوجه التفاوت وانعدام األمن، توّلد لدى الناس شعور 
بالظلم انتشر على أوسع نطاق يف صفوف املهمشني واملستبعدين والفقراء. وإضافًة إىل ذلك، أتاحت املشاورات إقامة 

احملسنة. وبالنظر إىل أن األوضاع والتحديات  واحلوكمةية املستدامة والقضاء على الفقر روابط واضحة بني مسائل التنم
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السائدة يف العامل تزداد تعقيدًا وترابطاً، بات من الضروري وضع خطة متكاملة وشاملة وعاملية للتنمية املستدامة، تنطبق 
عينه أوجه التعقيد واالحتياجات والقدرات اخلاصة على مجيع البلدان والشعوب، وخباصة على الشباب، وتراعي يف الوقت 

0Fبكل بلد

١. 

 عامل أساسي في ضمان االستدامة -أصوات الشباب 

يقود الشبان والشابات يف شىت أحناء العامل حركة التغيري ويطالبون باحرتام احلريات واحلقوق األساسية، وبفرص للتعّلم 
تم. وأصبح الشباب اليوم، يف نظر احلكومات، شركاء مهمني يف احلوار،  والعمل واملشاركة يف القرارات اليت تؤثر يف حيا

كما باتوا من أقوى األصوات اليت تعّ  عن مطالب التمع املدين. ويف السنوات القليلة املاضية، أضحت احلاجة إىل 
املستقبل  حنو املبادرات املوجهةالتعاون على حنو أكثر فعالية مع الشباب حمط تركيز العديد من املؤمترات واالسرتاتيجيات و 

يف أقطار العامل كافة. واألسباب الكامنة وراء ذلك متعددة ومرتابطة. أوًال، يُتوقع أن يرتفع عدد األشخاص املرتاوحة 
٢٠٣٥1Fمليار نسمة حبلول عام  ١,٥سنة إىل  ٢٤و ١٢أعمارهم بني 

، وباتت مناطق عديدة تواجه ما يُعرف باسم ٢
الذين تقل  نسبة السكان تبلغ"طفرة الشباب"، إذ أصبح الشباب ميثلون أغلبية سكا�ا. ففي املنطقة العربية وحدها، 

2Fيف املائة ٦٠ سنة ٢٥عن  أعمارهم

مليون نسمة،  ٧٥. وثانياً، يزيد عدد الشباب العاطلني عن العمل يف العامل على ٣
3Fعلى أقل تقدير ٢٠١٦العدد هو رقم قياسي يُتوقع أن يبقى على حاله حىت عام وهذا 

. والواقع هو أن معدل البطالة ٤
. ٪٤,٨، أعلى بكثري من معدل البطالة العاملي لدى الكبار البالغ ٪١٢,٦العاملي لدى الشباب، الذي يبلغ حاليًا 

دوالر أمريكي)،  ١,٢٥ فيه الدخل اليومي ييساو  الذيالفقر ( خط مليون عامل شاب حتت ١٥٢ويعيش حواىل 
من جمموع العمال الفقراء. ويف مناطق مثل الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ختتلف أمناط البطالة  ٪٢٤ويشمل هذا العدد 

يف  . وثالثاً، وإىل جانب مشكلة البطالة، ميثل النقص يف العمالة، والعملاالنتماء إىل فئة الذكور أو فئة اإلناثباختالف 
4Fمن الشباب يف البلدان النامية ٪٨٧، واقعاً تعاين منه نسبة النظامي غري االقتصاد

٥. 

وجتسد هذه األرقام الردة واقع املاليني من الشبان والشابات الذين يواجهون حتديات كبرية تؤثر يف جوانب مهمة من 
وال أي ، حسبما يبدو، أي خيارات املستقبل وال حيمل هلم ،حتقيقها حمدودة اآلفاق ينشدونحياتم. فالتطلعات اليت 

. ولذا، فإن حتويل ما يشعرون به من خيبة أمل إىل قدرة على بناء األحالم والتحرك انفرايفواضحة و/أو دالالت  فاقآ

                                                           
١  A Million Voices – The World We Want Report, 

http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16?vid=422422&dispositi
on=inline&op=view (EN) and 
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/29fe97019e2f62b68881025679d6b3be7ca66941?vid=423172&dispositi
on=inline&op=view (AR) 

٢ The World Bank World Development Report for 2007  
٣  Arab Human Development Report 2010, UNDP Regional Bureau for Arab States, p. 12 
 ٤ ILO: “Global Employment Trends for Youth 2012”, May 2012, p. 13 
٥  ILO: “Global Employment Trends for Youth 2012”, May 2012 

http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16?vid=422422&disposition=inline&op=view
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16?vid=422422&disposition=inline&op=view
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/29fe97019e2f62b68881025679d6b3be7ca66941?vid=423172&disposition=inline&op=view
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/29fe97019e2f62b68881025679d6b3be7ca66941?vid=423172&disposition=inline&op=view
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 لتحقيق عامل أفضل أصبح أولوية قصوى ال بد من معاجلتها إذا ما أريد ملفهوم "التمعات املستدامة" أن يتحقق فعًال يف
املستقبل. ومن الواضح أن الشباب ميثلون مصدرًا كبرياً للموارد بالنظر إىل قدرتم على اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة 
وإحالل السالم والقضاء على الفقر. وميكن أن يتحول هذا السيناريو إىل حقيقة إذا مت إشراك الشباب يف احلياة 

لديها أفكار ابتكارية، وإذا اعُت وا أطرافًا فاعلة متساوية تؤدي دورًا نشطًا يف االجتماعية بوصفهم جهات فاعلة مسؤولة 
، ال جمرد أشخاص يستفيدون من هذه السياسات بدون اإلسهام فيها بنشاط. اوضع سياسات التنمية املستدامة وتنفيذه

 ويُعد الشباب بالتايل جزءاً من احلل، ال من املشكلة.

بكلمات شديدة الوضوح عن احلاجة إىل إقامة  اً جمموعة متجانسة اآلراء، فإ�م يعّ ون مجيعومع أن الشباب ال يشكلون 
املستقبل. وهلذا الغرض، تشدد  -وما ينبغي أال يكون عليه  -حوار مفتوح وصادق بشأن ما ينبغي أن يكون عليه 
 من الشباب متّكن هم توفري بيئةعلى أنه من امل ٢٠٢١-٢٠١٤اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب للفرتة 

وتضمن مشاركتهم ومنحهم حق  صوتم، وإمساع كأفراد من البشر ؤسؤولياتم والنهوض بقدراتم والوفاء حقوقهم ممارسة
وإىل جانب ذلك، تعمل اليونسكو  .املتخصصة امليادين يف معرفة وأصحاب يف التمع فاعلة بوصفهم جهات قدرهم

القيادة  زماموالشابات يف إعداد وتنفيذ السياسات وال ام  اليت تؤثر يف حياتم، ولضمان توليهم لضمان مشاركة الشبان 
5Fفيما يتعلق باألنشطة الرامية إىل تعزيز السالم والتنمية املستدامة يف البلدان والتمعات اليت ينتمون إليها

زال عمل  . وما٦
اليونسكو اخلاص بالشباب يتناول جمموعة متنوعة من املوضوعات واالختصاصات والقضايا، بدءاً بالرتبية والثقافة والعلوم 

 اليت احلجم بوفورات املتعلقة وتلك االسرتاتيجية املبادرات أن الطبيعية واإلنسانية، وانتهاًء باالتصاالت واملعلومات. وثبت
 )الشعيب/على الصعيد التمعي( واملراحل املتقدمة) احلوكمة/السياساترسم ( املراحل التمهيدية وتتناول مرتابطة بأ�ا تتسم

 املتعلقة لسياساتل اإلطار العام عن منفصلة واليت تكون احلجم اآلنية الصغرية املشروعات من فعالية أكثر لألنشطة هي
 .بالشباب

قبل افتتاح الدورة السابعة  ٢٠١٣وقد ضم منتدى اليونسكو الثامن للشباب، الذي ُعقد يف تشرين الثاين/نوفم  
موضوع  يفوالثالثني للمؤمتر العام للمنظمة، شبانًا وشابات حضروا من شىت أحناء العامل لتبادل جتاربم وأفكارهم 

املهارات" بغية تطوير اسرتاتيجية اليونسكو اخلاصة  وتنمية احلوار مةوإقا املدين االلتزام: االجتماعي واالندمايف "الشباب
 مجيع يف بالشباب وتوسيع نطاقها. واعرتف املشاركون يف التوصيات اليت قدموها يف الوثيقة اخلتامية للمنتدى بأن "الشباب

 وأكدوا أن كارات التكنولوجية"،واالبت االقتصادية والتنمية االجتماعي التغيري لتحقيق رئيسية عناصر يشكلون البلدان
املستدامة".   والثقافية االجتماعية واالقتصادية التنمية لتحقيق أساسي أمر هو وتعليمهم الشباب تنمية جمال يف "االستثمار

 والصحة واالقتصاد بالبيئة املتعلقة املناقشات يف الثقافات بني كما مت التشديد يف الوثيقة اخلتامية على أمهية تعزيز احلوار
 النزاعات وتعزيز ثقافة السالم والتنمية املستدامة. درء والتعليم ألن ذلك يساعد على

 
                                                           

 .٢٠١٣الشباب،  بشأن التنفيذية اليونسكو اسرتاتيجية  ٦
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 مورد فريد -عمل الشباب التطوعي 

ميثل العمل التطوعي أحد أبسط جتليات السلوك البشري وهو نابع من تقاليد قدمية وراسخة تتمحور حول مبدأي 
التقاسم والتبادل. وتقع العالقات بني البشر وقدرتا على تعزيز رفاه األفراد والتمعات يف صميم العمل التطوعي. ومثة 

6Fجتماعي والثقةأدلة تشري إىل أن العمل التطوعي يعزز التماسك اال

. وال ميثل العمل التطوعي ركيزة منظمات التمع ٧
املدين واحلركات السياسية واالجتماعية فحسب، بل ميثل أيضًا ركيزة عدد كبري من ال ام  املتعلقة بالصحة والتعليم 

اص يف شىت أحناء العامل. واإلسكان والبيئة، وجمموعة من ال ام  األخرى اخلاصة بالتمع املدين والقطاعني العام واخل
 ولذا، يُعد العمل التطوعي جزءاً ال يتجزأ من أي جمتمع يف العامل.

 ١٣املقبل" (اعُتمد يف  العقد خالل التطوعي العمل وشددت األمم املتحدة يف القرار الذي اختذته حديثاً وعنوانه "تعميم
 منفتحة على اجلميع إقامة جمتمعات يف الشباب اركةملش قيمة فرصاً  يوفر التطوعي ) على أن العمل٢٠١٣شباط/ف اير 

 وبناء املهارات اكتساب للشباب الوقت ذاته يف ويتيح ،الشأن هذا يف القيادة زمام وتوليهم السالم ومستدامة يسودها
7Fتوظيفهم فرص وتعزيز قدراتم

 أي يف مهم عنصر التطوعي العمل املذكور بأن . وسلمت األمم املتحدة يف القرار٨
 وتغري الشباب ومتكني والتعليم والصحة املستدامة التنمية وحتقيق الفقر من احلد من بينها تستهدف جماالت اسرتاتيجية
 وخباصة السالم، اإلنساين وبناء والعمل االجتماعية والرعاية االجتماعي التكامل وحتقيق الكوارث خماطر من املناخ واحلد
 تعزيز أجل من وسعها يف ما أقصى والتمييز. ودعيت اجلهات املعنية يف القرار إىل بذل االجتماعي االستبعاد على التغلب

 وتعميم والوطنية والدولية احمللية الصعد على للشباب، التطوعي العمل ذلك يف ؤا التطوعي، بالعمل السياسات املتعلقة
8Fاملقبل للعقد الرئيسية األهداف من ذلك باعتبار املتحدة األمم تم اليت القضايا مجيع يف التطوعي العمل

٩. 

أن العمل التطوعي يتصف منذ  ومعوهلذه األسباب، يتسم العمل التطوعي بأمهية متعددة اجلوانب آخذة يف التزايد. 
القدم بأشكال وجتليات خمتلفة، فإنه بات يكتسي أمهية متزايدة يف عامل اليوم الذي تسوده العوملة، وذلك نتيجًة للطريقة 

على استمرارية جمموعة من القيم العاملية مثل التضامن وااللتزام. و"يكمن يف  ،ف  با، بل و"يصر من خالهلا"اليت حيا
9Fاإلنسانية" عن العالقات أساسي تعبري صميم العمل التطوعي

 حياة يف اال�ماك للناس التطوعي . ويتيح العمل١٠
ندمايف، كما يتيح هلم املشاركة بصورة مباشرة يف عمليات التغيري واال باالنتماء والوطنية ويكسبهم شعوراً  جمتمعاتم احمللية

 ومساندة التطورات اجلديدة ويصبح بالتايل أداة متّكنهم من التحكم حبياتم والوفاء ؤا يقع على عاتقهم من مسؤوليات.

                                                           
٧  State of the World Volunteerism Report 2011, p. 2 
 .٢٠١٣ ف اير/شباط ١٣املقبل" الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف  العقد خالل التطوعي العمل بشأن "تعميم ٦٧/١٣٨القرار   ٨
 .٢٠١٣ ف اير/شباط ١٣ يف العامة اجلمعية اعتمدته الذي" املقبل العقد خالل التطوعي العمل تعميم" بشأن ٦٧/١٣٨ القرار  ٩
١٠  State of the World Volunteerism Report 2011, p. xx 
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 ثيقاً ؤا نقدمه من إسهاماتوالواقع هو أن العمل التطوعي يرتكز يف صميمه على مفهوم مفاده أن "رفاهنا يرتبط ارتباطاً و 
10Fاآلخرين" يف حياة

. وتشكل قيم التضامن مع اآلخرين واإلحساس بشعورهم والتعاطف والتعاون معهم قامسًا مشرتكاً ١١
مجيع األنشطة التطوعية. وؤا أن هذه القيم تؤدي دوراً بالغ األمهية يف تدعيم قدرات أشد الفئات ضعفًا عن طريق تعزيز 

والروحي واالجتماعي، فإن العمل التطوعي ميكن أن يسهم يف احلد من االستبعاد. ويف كل  ي واالقتصادياملاد رفاههم
مكان تنتشر فيه األنشطة التطوعية، يزداد التماسك االجتماعي وتنمو الثقة. ولذا، أصبح من الواضح أن التطوع جيب أن 

11Fيف اآلراء وتضع يف صميمها مسألة تعزيز رفاه البشر حيتل املكانة اليت يستحقها يف أي خطة إمنائية حتظى بتوافق

١٢. 

 العمل التطوعي والحوار

 فالعمل .العوملة عصر يف جديدة أبعاداً  وقد اختذ جديدة بأشكال يتجلى جديدة، فإنه ظاهرة ليس الدويل التطوع أن مع
التطوعي ال ينحصر يف جمال واحد فقط، بل يرتبط بكل جانب من جوانب احلياة. وجتدر اإلشارة يف الوقت عينه إىل أن 

العمل التطوعي، بل وحتدد هذا الشكل بوجه  فيهاألوضاع احمللية والثقافية واالجتماعية تؤثر أيضاً يف الشكل الذي يتجلى 
عمل التطوعي بتقاليد التقاسم والتبادل الراسخة والقدمية اليت ميارسها الناس عام. ففي الكثري من التمعات، يرتبط ال

 املشرتكة فيما بينهم. باستخدام ما لديهم من طاقة ومواهب ومعارف وموارد أخرى لتحقيق املنفعة

 وترسخت بعمق، يف الكثري من جمتمعات العامل، نظم ترتكز على قيم التضامن مع اآلخرين واإلحساس بشعورهم
الفرد لآلخرين. ويعّ  العمل التطوعي أيضاً  هوالتعاطف معهم واحرتامهم، وهي قيم غالباً ما تتجلى يف الوقت الذي يكرس

عن رغبة الفرد يف التصرف بناًء على مشاعره إزاء العدالة واإلنصاف يف وجه الظلم، ورغبته يف تعزيز االنسجام 
 النهوض برفاه التمع الذي ينتمي إليه. وتتضمن معظم اللغات كلمات يفتتمثل االجتماعي انطالقاً من مصلحة مشرتكة 

 املدنية القيم يعزز العمل التطوعي يف اال�ماك تشري إىل أن متزايدة أدلة تتيح التعبري عن مفهوم العمل التطوعي. ومثة
 بعد ما أوضاع يف على املصاحلة يشجع بل إنه مراحلها، مجيع املسلحة يف النزاعات من حيد الذي والتماسك االجتماعي

 .النزاعات

وتُعد عبارتا "العمل التطوعي" و"التمع املدين" يف العامل العريب أمساء جديدة لتقاليد قدمية مرتسخة يف عمل جمالس 
ع واملنظمات املدنية اليت تنشط يف سبيل مكافحة الفقر والتخلف. ويدل فعل "تطوَّع" يف اللغة العربية على ت ُّ  الشورى

يف الدين. ومصدر هذا الفعل هو كلمة "طوع" اليت تعين  فرضاً  ال ميثل املرء بشيء ما وعلى التزامه بإجناز عمل خريي
والسالسة واملرونة. ومن املهم للغاية فهم النهويف املختلفة اخلاصة بالعمل التطوعي واالستفادة منها واحرتام  االمتثال
 .تنوعها

 

                                                           
١١  State of the World Volunteerism Report 2011, p. 89. 
١٢  State of the World Volunteerism Report 2011, p. 3-6 
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ومن هذا املنطلق، ال يقتصر العمل التطوعي على االلتزام ؤهمة حمددة وإجنازها. فهو يتيح إقامة عالقات ثقة وحتقيق 
التماسك االجتماعي واحلفاظ عليهما، ويساعد على توليد شعور مشرتك باهلوية واملصري. وميكن القول، انطالقاً من املبدأ 

ة أشخاص، بصرف النظر عن سرعة التطورات اجلديدة اليت تشهدها ذاته، إن احلوار ليس جمرد اتصال بني عد
 اليت تتم ع  مواقع التواصل االجتماعي على اإلنرتنت مثل فيس بوك وتويرت. املناقشاتالتكنولوجيات الرقمية، وعن 

موقفه والتكيف مع  ، وتغيريووجهات نظره وتطويع آرائهولذا، فإن احلوار الذي جيسد قدرة املرء على االستماع إىل اآلخر 
وضع مستجد، ميثل أداة مل ُتستغل حىت اآلن يف السياق العام للعمل التطوعي ويف النهويف اخلاصة بذا الال. وال بد 

األمهية الالزمة ؤا أن التطوع واحلوار ميكن أن يعززا بعضهما بعضًا عندما يكون اهلدف هذه املسألة بالتايل من أن نويل 
س يف قضية مشرتكة. ومن املهم للغاية فهم هذا املوضوع وإقامة روابط جديدة وحيوية من خالل احلوار هو اجلمع بني النا
 .املرتبطة بذه املسألة التقريب بني الثقافات استناداً إىل جمموعة من املهارات واملبادئ والسعي إىلبني الثقافات 

 المؤتمر

تلف خييتسم بالتنوع و  عامليجمتمع يف  اتوجهاتعلى التطوع و ظاهرة على نطاق  الشباب الدويل للتطوع واحلوارمؤمتر ز يركّ 
اليونسكو الواسعة  خ ة إىلهذه املبادرة  ستند. وتافيه ستخدميُ "اخلدمة االجتماعية" باختالف التمعات اليت  مفهومفيه 

اً اجتماعيًا سواء داخل البلد بوصفه التزام ،التطوعتعزيز  من أجللحكومة السعودية ل املساعي احلثيثةىل إو  ،يف هذا الال
وخلفيات  بلدان إىل ينتموناسرتاتيجية أعم ترمي إىل تعزيز احلوار والتفاهم بني شباب  يف إطارأو  اً،وإنسانيًا وأخالقي
 .خمتلفة ثقافية

ؤسألة التطوع واحلوار بني الثقافات، ع بعض اجلهات البارزة املعنية مجمن خالل مواجهة هذا التحدي إىل املؤمتر  يرميو 
حتديد ووضع �ويف جديدة التوصل عن طريق احلوار إىل قادمني من شىت بلدان العامل، من أجل للشباب  ممثلني عن فضالً 

وابتكارية لتطوع الشباب. واهلدف من ذلك هو حتديد مسارات تتيح يف املستقبل تلبية االحتياجات اإلمنائية للشباب 
 .املطافيف �اية السالم  ققوحت ،وتشجع النجاح وااللتزام املدين ،فرص تبعث على األمل يف ظلمن النمو نهم ومتكّ 

عبد اهللا بن عبد العزيز امللك واحلوار" هو أحد املشاريع العشرة اليت نُظمت يف إطار "برنام  للتطوع إن مؤمتر "الشباب 
 ٢٠١٠بني اليونسكو وحكومة اململكة العربية السعودية عام بشأ�ا اتفاق واليت وقِّع ، ثقافة السالم واحلوار"ل الدويل
  التعاون بني اليونسكو ومركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين. أواصر وحتدد

متنوعة  لمشاركني من املتطوعني الشباب واملمارسني واخل اء جمموعةٌ أيام، ستتاح ل ثالثةهذا احلدث الذي سيدوم وخالل 
حتديد "أفضل املمارسات" يف هذا على ًا للعمل معو  ببعض ومقارنة بعضهالعرض أشكال التطوع املختلفة  تقياتامللمن 

 األمثل: على النحواملعارف  وتشاطراملبادالت  إجراءم مخس حلقات عمل من أجل الال املهم. وسُتنظَّ 
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 : تطوع الشباب وتعزيز ثقافة الحوار١حلقة العمل  •

اجلهات اليت  معلقة اليت تتناول املوضوع يف حوار مفتوح هذه احلاملختلفة مكان الصدارة يف �ويف التطوع حتل ست
الشركات، ومنظمات التمع  ورؤساءاألسرة واجلماعة والبلد. أما احلوار بني احلكومات،  من ينطلق. واحلوار ارسهامت

، كما ميكنه احلوكمة الرشيدة واملساءلةيف تعزيز  ،لشبابانشطة من شاركة ؤ ،ساعديفيمكنه أن املدين، واجلمهور العام، 
طبيعة  استكشافإىل احللقة  هذه يفأن يعزز النهويف والعمليات الساعية إىل إحداث التحوالت. وسُيدعى املشاركون 

 لتطوع.ا تتناولا خمتلفة وعن طريق أمثلة ملموسة "االلتزام االجتماعي" للشباب من زواي

قدم تولد األفكار و تأن  تالتصاالا تستطيعكيف ،  والتواصل يف هذا العصر الذي يتسم بسرعة الرتابط: إرشادية أسئلة
يف جمال اليت سُرتسم مالمح "ثقافة احلوار" الشاملة  وما هييف كل أحناء العامل؟ التطوعي الشباب  عملالدعم فيما خيص 

 التطوع؟

 : تطوع الشباب وبناء السالم والمساعدة اإلنسانية٢العمل  حلقة •

وميكن أن يؤدي املتطوعون من كل أحناء . التطوعي الشباب عملإن املساعدة اإلنسانية هي من أشهر وأبرز "أوجه" 
. خاصةديات يف إدارة خماطر الكوارث وأوضاع ما بعد النزاعات، إال أن املتطوعني الشباب يواجهون حتًا هامًا العامل دور 

للتكيف مع الكوارث الطبيعية لقة إىل مناقشة الدور الذي ميكن أن تؤديه اجلماعات احمللية هذه احلويُدعى املشاركون يف 
االجتماعية املتأثرة  . ومع أن البيئاتوواسعي االطالع بنيإذا تلقت املساعدة والتوجيه من متطوعني مدرَّ  ،وختفيف آثارها

العمليات  من أيضاً جماالت شديدة احلساسية، فإ�ا تستفيد مجيعها  متثل ،العنفبوحىت  ،الطائفية وبالفتنة بالنزاعات
 املصاحلة والسالم. حتقيق إىل الراميةالتطوعية 

ما هي و يف جمال املساعدة اإلنسانية؟  تعرتض سبيل العمل التطوعي الفعالما هي أبرز العقبات اليت : إرشاديةأسئلة 
 ات والدورات التدريبية الالزمة لذلك؟األدوات واملهار 

 : التطوع وثقافة السالم والتنمية المستدامة٣حلقة العمل  •

لتقدم االعنف والفقر و  القائمة بنيتدخل مسألة تعزيز ثقافة السالم والالعنف يف صميم مهام اليونسكو. وبسبب العالقة 
كي يتمكن اجلميع  البشرالتنمية املستدامة بالشمول وأن تركز على  جيب أن تتسم، األهداف اإلمنائيةيف حتقيق البطيء 

لبناء السالم  املدرجة يف أي سيناريووبالتايل، فإن العوامل الرئيسية آن واحد.  ها يففي واملشاركةمنها من االستفادة 
ودعم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والوصول إىل الفئات املهمشة بني األجيال  ميثاقتتضمن تصميم  مستقبالً 

حتقيق السالم والتنمية املستدامة  كيفيةواملستبعدة. ويُدعى املشاركون يف هذه احللقة إىل تناول هذه املسائل عند مناقشة  
 .والعمالة الديةروابط جديدة بني التعليم  قامةمن خالل إ حتقيقاً كامالً 
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وما هي العناصر امللموسة اليت  بني التطوع وعمالة الشباب؟ يف املستقبل إقامتهاالعالقة اليت ميكن  : ما نوعإرشاديةلة أسئ
 يف حتقيق السالم؟  ُيكفل إسهامهديد بني األجيال؟ وكيف اجل "امليثاق"تؤلف يف هذا الصدد ميكن أن 

 المنفتحة على الجميع: التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات في المجتمعات ٤العمل  حلقة •

 داخلزيادة حدة التوتر  واإلقصاء بل إىل التفاوتتفاقم أوجه  تؤدي إىلإذ حتديات جديدة ح التحوالت االجتماعية تطر 
. ومن هذا أكثر من أي وقت مضى إىل ثقافات خمتلفة نياألشخاص املنتم إذ إن العوملة حتقق التقارب بني، التمعات

 ،ولتعزيز التفاهم والتعاون ،من جهة ،وسيلة لربط عامل ينمو بسرعة ،وال سيما تطوع الشباب ،املنطلق، قد يكون التطوع
واء على س ،بني جمموعات الشباب املختلفةروابط قوية  ، يرسي التطوعمن جهة أخرى. ومن خالل تعزيز االنفتاح واحلوار
. وؤا أن التطوع له أوجه وأبعاد عديدة، على اجلميع االجتماعي االنفتاحاملستوى الوطين أو الدويل، كما يقوم بدعم 

تقبل اآلراء وإظهار  قدرة علىهذا األمر بدوره أن تكون هناك ويفرتض بد من تقدير غىن التنوع الثقايف حق تقدير.  فال
 املرونة عند الدخول يف حوارات بناءة بشأن األشكال اجلديدة للمشاركة الفعالة يف التمع. 

 يقوم عليها؟ وما هي املبادئ الرئيسية اليت االنفتاح على اجلميع: كيف يتم التأكد من أن احلوار يقود إىل إرشاديةأسئلة 
 بعضها بعضا؟ اً دائم تعزز؛ وهل واالنفتاح على اجلميعالثقايف  التنوع وما هي الروابط القائمة بنيهذا املسعى؟ 

 والمواطنة المسؤولة. التطوعفي تشجيع  تواالتصاال المعلومات: دور تكنولوجيات ٥حلقة العمل  •

االتصاالت الرقمية وبرام  التواصل االجتماعي االفرتاضية تأثريًا كبرياً يف األعمال التطوعية  أثّر التوسع السريع لنطاق

يف السنوات املاضية. وقد شجعت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أكثر من أي وقت مضى على الربط بني 

 واملشاركةات الدميقراطية التشاركية الشباب وعززت قدرتم على إمساع أصواتم والتعبري عن رغبتهم يف إرساء العملي

التطوع  أساس علىواألنشطة القائمة  احلمالت مفهوم تنظيم حتديد عيدأُ على املستويني الوطين والعاملي. وقد  املدنية

ت، وأصبحت شبكات التواصل واالتصاال للمعلومات احلديثة التكنولوجياتاحملرز يف جمال  التقدمعلى ضوء 

بصورة آنية. وال يسهل دوماً  املدنية واملشاركة تضطلع بدور أساسي فيما يتعلق بنشر املعلوماتاالجتماعي اجلديدة 

، ولكن هذه الوسائل قادرة على التأثري يف االجتماعي والتغّري إبراز الصلة املباشرة بني وسائل التواصل االجتماعي 

 ذلك التغّري تأثرياً بالغاً.

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف خمتلف جماالت العمل التطوعي؟ وكيف بإمكا�ا : ما هو تأثري إرشادية أسئلة

 أن تشجع أو كيف تشجع فعالً املواطنة املسؤولة على املستويني الوطين والعاملي؟
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 اعتماد إعالن

صر رأس املال االجتماعي يتعّني اليوم االعرتاف بالعمل التطوعي باعتباره موردًا قويًا وعاملياً، وعنصرًا حيويًا من عنا

من خالل  املعقدة العاملية لتحدياتالذي ميلكه كل بلد. فإن له القدرة على التميز يف جمال التصدي للعديد من ا

 اإلمنائية اخلطةواملسامهة يف إحالل السالم والتنمية املستدامة، وال سيما يف سياق  والشباب لشاباتل املشاركة النشطة

 .٢٠١٥ عام بعد ما لفرتة املقبلة

خلطة العمل التطوعي االبتكاري كي  األساسيةوسيعتمد املشاركون الشباب إعالنًا يف �اية املؤمتر يوثّق السمات 

 تنفذها مستقبالً املنظمات والشبكات والرابطات الشريكة وغريها من األطراف املعنية.

 

 


